
●Os fãs deGeisyArruda já esta-
vampreocupados! Sumida desde
oúltimo temporal, a loura rosa-
choquede SãoBernardo reapare-
ceu ontemcobrandoR$ 1milhão
de indenização àUniban. Nema
Playboypaga tão bem!

TUTTY HUMOR
●Último a saber
CelsoAmorim vive tomando sus-
tos, daí, imagina-se, aquele seu
cabelinho arrepiado. Esta semana,
por exemplo, o chanceler chegou
apensar queManuel Zelaya já
estivesse noMéxico quando foi
informadode que ele permanece-
ria na Embaixada doBrasil em
Tegucigalpa, onde, aliás, se

instalou há quase trêsmeses
semque oministro soubes-
se de sua chegada.

●TiaPat
Tána cara que isso não vai dar
certo: PatríciaAmorim, a nova pre-
sidente do Flamengo, quer ter
uma conversa “olho no olho”
comAdriano para “melhorar o
comportamento” extra-campodo
jogador. Nema avódo Imperador
ainda tenta esse tipo de papo com
oneto.

●Entrega, Serra!
Cresce entre amigos de JoséSer-
ra a torcida para que ele entregue
o jogo comAécioNeves na corrida
presidencial. O governador, di-
zem, só estaria precisando de um
incentivo para desistir. Será?

● Imagemem jogo
Está cada vezmais empolgante os
bastidores da disputa entreMichel
Temer e Edison Lobão pela vaga
de vice na chapadeDilmaRousse-
ff. Só de botox, eles já gastaram
uma fortuna.

●Nãocusta nada tentar
Palmas para o novo penteado que
MichelleObama apresentou na
cerimônia de entrega doNobel da
Paz. A comentaristaMiriamLeitão
ficou de tentar algo parecido na
Conferência doClima para o Jor-
nal daGlobode segunda-feira. ●

O
conceito de susten-
tabilidade criado
para salvar o pla-
neta é uma estraté-
gia racional de so-

brevivência aplicável, muito
além das florestas, a qual-
quer situação ou circunstân-
cia de vida que se queira pre-
servar. Todo mundo já enten-
deu que, de maneira geral,
nada é pra sempre se alguém
não cuidar de tudo. Agora
mesmo, em Brasília, corre à
boca pequena a necessidade
de se criar uma corrupção
sustentável no País. Do jeito
que está, francamente, é o
fim do mundo. Não há esque-

ma de propina que resista às
imagens devastadoras da rou-
balheira na TV.

Ou se faz um corte radi-
cal na emissão de provas
para os telejornais ou a ga-
nância vai acabar se voltan-
do contra quem depende
dela para viver. Por mais
que a indústria de caras de
pau tenha se aprimorado
nas últimas décadas, ex-
pressões de indignação co-
mo aquela que o Arruda
calçou para anunciar sua
desfiliação partidária não
convencem mais ninguém.
Teve corrupto que ficou
envergonhado, daí essas
articulações todas em tor-
no da sustentabilidade da
pouca-vergonha. ●

ENTREVISTA

● Filme biográfico deBruna
Surfistinha, comDeborahSecco
nopapel principal,
terá poucas ce-
nas de sexo.
Que nemodo
Lula, né?

AFILHADOBRASIL

SPganha
grifespara
‘mulheres
maduras’

GRAÇASADEUS

Salvemacorrupção!

MODA

A segunda loja será em Brasília

TuttyVasques escreve todos os dias no portal
Estadao.com.br, de terça a sábado neste
caderno e aos domingos no cadernoAliás

Prefeituraquerrepassargastocomblocos

Lojas vendem roupas confortáveis
e arrojadas, mas sem exageros

Valéria França

“As calças jeans têm o gancho
muitobaixo”,reclamaLeoGan-
della, de 56 anos, mãe de três
filhas,que temumcertadificul-
dade para encontrar roupas da
moda, adequadas ao seu tipo e
idade. “Não ficabemparamim,
que, apesar de malhar bastan-
te, já tenho uma barriguinha.
Blusa curta também não é ele-
gante. Eminissaia não entrano
meuguarda-roupa.”Leonãoéa
únicamulheraterdebaterper-
naparaacharpeçasdescontraí-
das e modernas, mas que não
sejam exageradas como as que
aparecemnosdesfiles apresen-
tados por tops magérrimas, de
16 anos de idade.
Apesar de ainda carente, es-

se segmento começa a ganhar
endereçosquevão facilitar avi-
da de consumidoras como Leo.
Grife tão badalada na Itália
quanto Gucci e Prada, aMisso-
ni abriu no Shopping Iguatemi
aprimeira lojada redenaAmé-
rica Latina. Ao contrário das
concorrentes italianas, no en-
tanto, ela não é imediatamente
reconhecida pelo consumidor
por um símbolo específico da
grife,mas pela roupa. “O zigue-
zaguedo jacquarddaspeças vi-
roumarcaregistradadaMisso-
ni”,dizaempresáriaeconsulto-
ra de moda Costanza Pascola-
to.Oestilo temmuito aver com

o Brasil. As roupas são colori-
das,alegresedescontraídas.“E
ograndediferencial damarcaé
ter uma coleção que se adapta
bem amulheres maduras. Elas
ficamrefénsdegrifesqueofere-
cemroupas, emgeral,muitoes-
truturadas”, diz Costanza.
Vestidos, túnicas e blusas de

tricô, peças soltas e confortá-
veis, funcionam como o carro-
chefe da marca, que também
faz sucesso com o público mais
jovem.“Elanãovendeumarou-
pa datada, que na estação se-
guinte fica encostada no armá-
rio”, diz a empresária Kelly
Amorim,de 39anos. “Jávimui-
tagarotade20anosusandoMis-
soni aqui no Brasil. Apesar de
descontraída, a roupa é chique
epodeserusadatantonotraba-
lho como numa festa.” O vesti-
do mais caro da loja, de jac-
quardde seda e cristais Swaro-
vski, sai por R$ 12.262, e a peça
mais em conta, uma blusa de li-
nhodealgodão,R$590. “AMis-
soniéumamarcaparaumamu-
lher que tem mais curvas, que
não é esquálida.”
Pensandonessenicho,agrife

cariocaRudgeabriusuaprimei-
ra loja no Shopping Vila Olím-
pia, na zona sul. “Sempre tive
muitas clientes paulistas que
compram no Rio. E elas diziam
queprecisavamde uma loja co-
moaminhaaquinacapitalpau-
lista”,dizaestilistaeproprietá-

ria da marca, Ana Maria Rud-
ge, de 58 anos. “Faço roupas
usáveis. São peças modernas,
massemexageros.Amodahoje
está juvenil demais. Algumas
coisas que vejo nos editorias de
moda são até teatrais, nemmi-
nhas filhas queremusar.”
Vestido de viscose, macacão

tomara que caia de malha com

cintodecetim,ekaftansãoalgu-
mas das opções disponíveis na
butique. “Uso o kaftan com saí-
da de praia, porque saio pronta
para ir para qualquer lugar”,
diz Leo, que é cliente da marca
há vários anos. Os kaftan da
Rudge custamdeR$ 500 aR$ 1
mil reais.Há batas de algodão e
viscose a partir de R$ 100.

Secomprarpeçasbásicas,co-
mocalça jeansecamisabranca,
pode ser um problema para
quemquerapenasoconvencio-
nal, sem grandes invenções,
acharroupasmaiselaboradasé
aindamais difícil. Há grifes na-
cionais, veteranas nomercado,
como Cris Barros, que conse-
guem transitar entre todas as

idades. É possível achar na loja
vestidos de todos os compri-
mentos, do mais curto ao mais
longo. E mesmo em estilo ro-
mântico,muitotípicodamarca.
Nasararasaindaencontram-se
artigosmais básicos, para uma
mulher que trabalha e quer es-
tarnamoda–sempareceruma
adolescente. ●

RIO

Patrocinador do carnaval terá de instalar banheiro e controlar ambulante

Roberta Pennafort
Márcia Vieira
RIO

A prefeitura do Rio procura
umaempresaquesejapatro-
cinadora oficial do carnaval
de rua e banque a instalação
de banheiros químicos e o
controledosambulantes,en-
tre outros gastos.
Porsuavez,osblocostam-

bém buscam patrocinado-
res, a fim de levantar recur-
sosparapagarmúsicosecar-
ros de som. A Rede Globo já
assinoucomaSebastiana,as-
sociação que reúne alguns
dos blocos mais frequenta-
dos da cidade.
ParaRitaFernandes, pre-

sidente da Sebastiana, essa é
uma forma de livrar os foliões
das camisetas com marcas de
cerveja e empresas de telefo-
nia, setores que costumam
apoiar os blocos. A Globo Rio,
braço da Rede Globo que acer-
tou o patrocínio, informou que
não exigirá a exibição de sua lo-
gomarca.O objetivo, segundo a
Assessoria de Imprensa da
emissora–quejádetémosdirei-
tos do carnaval no Sambódro-
mo –, é divulgar o carnaval de
ruadoRioeevitaraprofusãode
marcas. As demais emissoras
nãoserãoproibidasdefilmaros
desfiles, garante.
Aquestãodaexibiçãodelogo-

marcas também preocupa a
prefeitura. Tanto que o Cader-

no de Encargos e Contraparti-
das, lançadoontemparaconhe-
cimentodasempresascandida-
tas a patrocinadora oficial, dei-
xaclaroqueaselecionada–que

terá de arcar com itens como
3.200 banheiros químicos e 80
UTIsmóveispordia–vaisesub-
meter a regras restritivas.
“Não estou vendendo o carna-
val, mas prestando um serviço
para os blocos. Quero evitar

que vire algo comercial, como
emSalvador”, afirmouAntonio
Pedro Figueira deMello, presi-
dente da Riotur. Os interessa-
dos devem se inscrever de 21 a
28 de dezembro.
O objetivo é pôr alguma or-

dem no carnaval, que cresceu
muito nos últimos anos (a esti-
mativa é que 2,5 milhões de fo-
liõesparticipem).Etambémde-
sonerar a prefeitura em cerca
deR$ 5milhões.
ARioturestácadastrandoos

blocos desde o início do ano. Só
os460queseinscreverampode-
rão desfilar – os que insistirem
serãocoibidospelaGuardaMu-
nicipalepelaPolíciaMilitar.To-
dosterãoquatrohorasparades-
filar. ●

ESTILO–Leosequeixade roupasquea fazempareceradolescente

DAITÁLIAAOBRASIL–AgrifedescontraídadeVittorioMissoni abriunoShopping Iguatemi, emSãoPaulo, aprimeira lojanaAméricaLatina
EVELSON DE FREITAS/AE

VittorioMissoni: diretor deMarketing damarca
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R Lavapés 6 Tel 3208.6722 • Shop Lar Center Tel 2252.3082 • R Teodoro Sampaio 1709 Tel
3812.5596 • Shop Moema Av Ibirapuera 3303 Tel
5535.4193 • Shop D&D piso sup Tel 3043.9259 •
www.lafer.com.br

Neste Natal: pague
uma poltrona reclinável

Lafer e leve duas
(a segunda é de graça!)*

Já imaginou, você compra uma poltrona reclinável Lafer,
leva uma adicional para presentear neste Natal!

Promoção válida para todos os modelos em nossos
show-rooms e em nossos estoques.
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AGORA COM DESCONTO ADICIONAL DO IPI

Meta é organizar
desfiles de rua e
economizar
R$ 5 milhões

EVELSON DE FREITAS/AE

Porque o senhor escolheuoBrasil
paraabrir a primeira loja damarca
naAmérica Latina?
O Brasil teve um desenvolvimento
inesperado e temos muitos clien-
tes brasileiros em nossas lojas ita-
lianas.Oestilo da roupa, colorido e
alegre, temmuito a ver como jeito
brasileiro de se vestir.

AMissoni vai vender só roupas?
Estamos trazendo também a Mis-

soni Casa, de artigos de decora-
ção, que já estão na loja. E depois
traremos aM, umamarcamais jo-
vemdaMissoni.

Vocêsvão investirmaisnoBrasil?
Sim. Começamos por São Paulo.
Em seis meses, vamos abrir a se-
gunda loja, em Brasília. Existe a
ideia de abrir também no Rio. Mas
ainda não há nada definido nesse
sentido.● V.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 dez. 2009, Metrópole, p. C8.




